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ODPOWIEDiL
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Panstwo,

Uprzejnrie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wplyngla proSba o wyjaSnienie zapisu specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z dnia29 stycznia2004

roku Ptawo Zamowien Publicznych (tj. Dz.U. 22019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

dostawa odczynnik6w laboratoryjnych wrazz dzierzawq analizator6w dla potrzeb MLD SPZOZ w

Siedlcach,

Tre6c wspomnianej proSby jest nastgpuj4ca :

dotyczy Formularza ofefty, Zalqcznik nr 2, pkt.2d'udzielamy gwarancji na okl'es ".. miesigcy licz4c od daty

odbiolu koircowego': Prosiuty o doprecyzowanie czego ma dotyczy( gwarancja - czy Zamawiajqcy na na rrySli

udzielenie gwarancj i na analizaLor?

Odpowied2 - Zatrawiaj1cy wykreSla z formr"rlalza ww. zapis.

Dotyczy Zalqcznika nr 7 do pakietu nr 3: Prosimy o potwierdzenie, 2e pusta tabela zostala zarnieszczona

omylkowo. W pakiecie nr' 3 nie rla parametr6w punlctowanych, kryterium oceny jest cena i termin dostawy.

Odpowiedz - tal<, Zamawiaj4cy wyraZa zgodg na usunigcie tabeli

Dotyczy pal<ietu nr 3, Terurin dostawy: Zwracarny si9 z pro6b4 o ustalenie nrinimalnego terminu dostawy na 2

dni t'obocze. Taka granica urnozliwi zachowanie zasady uczciwej konkulencji. Terrnin dostawy wynoszqcy I

dzie'h roboczv jest praktycznie niemolliwy do n'ealizowania i zaoferowanie takiego term inu stanowid moze czyn

ni euczciwej kon kuren cj i, sluZ4cy j edyn i e zyskaniu pr zew agi punktowej.

OdpowiedZ Tak, Zarnawiaj4cy ustala dla zadania nr 3 minirnalny termin dostawy wynosz4cy 2 dni
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Dolyczy $1 ust. 15 wzoru umowy sprzeda|y'.

dla pakietu nr 3 do 24 godzin w dni robocze.

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Zwracamy sig z proSb4 o wydluZenie terminu napraw serwisowych

Dolyczy pakietu nr 3 , zal1cznik nr 8, pkt. 3: Czy Zamawiaj4cy dopuSci aparat o budowie modulowej zawierq4cy

80 niiejsc pomiarowych?

OdpowiedZ - tak

Doryczy pakietu nr 3, zal4cznik nr 8, plc1" 9: Zwracaury sig z pro6b4 o doprecyzowanie, w kt6rym sprawdzianie

migdzynarodowej kontroli jakoSci Zamawiapcy chce uczestniczy(, w ramach pakietu nr 3,

OdpowiedZ - wedtug uznania Oferenta

Dotyczy For'mularza cenowego do pakietu nr 3: Prosimy o potwierdzenie,2e przedmiot zam6wienia w pakiecie

nr 3 jest zgodny z opisem pakietu wymienionym w treSci SIWZ (pkt 3.2, pkt 18.1, formularz oferty zal. nr 2 pkt

1, Zal4cznil< ru' 8 tabela pararnetr6w wymaganych) - 'Dostawa odczynnik6w laboratoryjnych wraz z dzierLawq

aparatu do posiewu krwi wraz z kompletnym wyposazeniem, UPS oraz zew\gtrznego czytnika kod6w

lceskowych', a w formularzu cenowym do pakietu nr 3 nast4pila omylka pisarska (Tytul tabeli cenowej brzmi:

"Odczynnil<i do hodowli drobnoustroj6w z plyn6w ustrojowych").

OdpowiedZ - tak, przedmiot zam6wienia w pakiecie nr 3 jest zgodny z opisem pakietu wymienionym w tleSci

SIWZ (pkt 3.2, pkt 18.1, formularz ofefty zal. nr 2 pkt l, ZaI4cznik nr 8 tabela parametr6w wymaganych) -

'Dostawa odczynnik6w laboratoryjnych wraz z dzierLaw4 aparatu do posiewu klwi wraz z kompletnym

wyposaZeniem, UPS oraz zewn7trznego czylnika kod6w kreskowych, w formulalzu cenowym nasta pila omytka

p i sarska

Dotyczy wzoru umowy $1 ust. 2: Prositry o potwierdzenie, 2e na etapie zawierania umowy zapis zostanie

odpowiednio zmodyfikowany zgodnie zwymaganiami sprzgtowymi stawianymi w konkretnym pakiecie.

Odpowiedz - tal<, Zamawiaj4cy zmodyfikuje zapisy wzoru umowy odpowiednio do kazdego zadania zgodnie z

zapisami okteSlonymi w SIWZ
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Dolyczy wzoru umowy $1 ust. 16: Czy Zamawiaj4cy wra2azgodg na nastgpuj4c4 modyfikacjg zapisu do pakietu

nr 3: "Wykonawcazapewnia bezpo6redni kontakt zinLynierem serwisu w dni robocze od godziny 8.00 do 17.00,

poprzez wskazanie konl<retnego, osobistego numeru telefonu kom6rkowego".

OdpowiedZ - zgodnie z zapisarni SIWZ

Pytania do Zal4cznika nr 8, pal<iet nr 5

Przesyianr w zatr4czeniu pytania" 1. poz.3: Czy Zamawiajqcy dopuSci definiowanie barwy i klarowno6ci moazu

manualnie z aparatu?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

2. poz.9: Czy Zamawiajqcy dopuSci jednokierunkow4 komunikacjg z systemem infot'matycznym?

OdpowiedZ - zgodnie z zaptsami SIWZ

3. poz. l0: Czy Zamawiaj4cy dopuSci atalizatot z paskarni bez elirninacji wplywu kwasu askorbinowego na

wyniki pomiar6w?

Odpowiedz - nie

Dotyczy zadanie nr 1:

1" Dotyczy formularza cenowego

Czy oferenci mogQ w tabeli cenowej

analizalorow?

OdpowiedZ - talr

u m i e 5 ci i p o zy cj g doly c zyc 4 dzier izaw y o fe ro w an y ch

2. Czy Zarnawiajqcy wyrazi zgodg na zmiang terminu waznoSci oferowanych wyrob6w dla czgsci

immunochemicznej zintegrowanego systemu w zadaniu nr 7 z 6 miesigcy na min. 4 miesi4ce?

OdpowiedZ - tak
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3. Czy Zanawiaj4cy wyrazi zgodg na podpisanie umovly powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Odoowied2 - tak

4.W przypadkupozytywnej odpowiedziprosimy owyra2eniezgodynau|ycie wzoruumowy

zat4czone go do niniej sze g o zapytania.

OdpowiedZ -tak,wzot umowy w zalqczeniu

Do ZaL nr 9 Formularz cenowy

5. Czy Zamawiaj1cy wymaga, aby badanie HbAlc bylo wykonywane w pelni automatycznie wraz z

przy goto wan i em hem o li zatu na p okladz ie analizator a?

OdpowiedZ - zgodnie z zapiswni SIWZ

6. Czy Zanawiaj4cy dopuSci odczynnik do oznaczania UIBC zamiasl TIBC?

OdoowiedZ - tak

7. Czy Zamawiaj4cy wymaga, aby badanie Prokalcytoniny bylo wykonywane metod4 Brahmsa o liniowoSci nie

mniejszej ni2 100 ngAnl?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIW Z

8. Czy Zamawiaj4cy wymaga, aby test do ozrraczania Prokalcytoniny umo2liwial diagnostykg

r62nicow4 zakahenia dolnych dr6g oddechowych oraz sepsy z uwzglgdnieniem okresu

noworodkowego?

OdpowiedZ - zgodnie zzapisamiSIWZ
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9. Czy Zamawiq4cy wyrazi zgodg aby do diagnostyki zakahenia wirusem HAV zaoferowai oddzielne testy w

do oceny poziomu przeciwcial IgG i IgM? Pozwala to na dokladniejsza diagnostykg urnozliwiaj4c4 nie tyllco

screening zakahenia HAV ale takze monitoring i oceng odpornoSci.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIW Z

Do Zal. nr 8 Parametry graniczne

10. Czy Zamawiaj4cy wymaga zaoferowania nowego systemu biochemiczno-immunochemicznego?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

11. Czy udzial w zewngtrznej kontroli jakoSci ma obejmowai wszystkie wymienione w formularzu cenowylx

badania? JeZeli nie, to prosimy wyspecyfikowanie parametr6w, kt6re maj4 byi objgte kontrolqzewngtrznq.

Odpowied2 - zgodnie zzapisami SIWZ

12. Czy w zwi4zku z wymogiem dla modulu immunochemicznego ,,MozliwoSi jednoczesnego wykonania

nrinirnum 47 parametr6w", Zatnawiaj4cy dopuszcza analizator posiadaj4cy 47 rniejsc odczynnikowych na

pokladzie?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisarni SIWZ

13. Czy w zwi4zku z wyrnogienr dla rnodulu immunochemicznego ,,WydajnoS6 modulu min. 200 oznaczei

lgodzing" Zamawiaj4cy dopuszcza analizator o maksymalnej wydajnoSci 200 oznaczefl na godzing dla pr6bel<

rutynowych?

OdpowiedZ - tak

Do Zal, nr 7 Ocena parametr6w technicznych

14. Wnosirny o zrniang zapisu: ,,Najmniejsze zu|ycie wody w Llgodzing w czasie pracy lqcn'ie obu modul6w"

na zapis: ,,Srednie zu|ycie wody w Llgodzing w czasie pracy lqcznie obu rnodul6w". Sforrnulowanie

,,Najmniejsze zuZycte wody w Llgodzing w czasie pracy l4cznie obu modul6w" w tym brzmieniu sugeruje, i2

Wykonawcy powinni poda( najni2szE nozliwE wafto56 tego parametru osi4gan4 przez oferowany system w

trakcie pracy o dowolnej, a wigc mozliwie jak najniZszej wydajnoSci. Takie informacje mog4 okaza(, sig myl4ce

i nie pozwol1 na rzeteln4 oceng eksploatacji opisywanego nimi urz1dzenia. Rozumiej4c, 2e Zanawiajqcemu
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chodzi o uzyskanie infonnacji o faktycznym zuLycil wody w oferowanym systemie w trakcie jego

statrdardowego uZytkowania, wnioskujemy o wym6g podania Sredniego zu2ycta wody w Llgodzing w czasie

rutynowej pracy lqcznie obu moduldw potwierdzonego dol4czon4 do oferty instrukcj4 techniczn4 ofelowanego

systemu.

OdpowiedZ - tak

15. Czy Zanawiaj4cy wyrazi zgodg i r6wnowaznie potraktuje w ocenie jakoSciowej zaoferowanie rczwi4zania

modu.fu ISE, w kt6rym elel<trody nie sq wynieniane pojedynczo, poniewaZ modul ISE stanowi kompaktowy i

ca.lkowicie bezobslugowy element slu24cy do oznaczania trzech jon6w Na, I(, Cl?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

16. Czy Zanawiaj4cy wyrazi zgodg i r6wnowa2nie potraktuje w ocenie jako6ciowej iloSi miejsc

odczynnikowych w module immunochemicznym r6wn4 47? W formularzu cenowyllt wyspecyfikowane sq 44

badania imtnttnochemiczte, z kt6r'ych czgSi nie naleLy do badari rutynowych lecz rzadko oznaczanych, np. Toxo

IgG awidnoS6, HbsAg potwierdzenie, a wigc dysponuj4c 47-ma miejscami odczynnikowymi na pokladzie

analizatora, Zanawtajycy rrialby jeszcze 5 lub wigcej miejsc odczynnikowych w zapasie przy rutynowym

wykonywaniu badan.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisani SIWZ

Dotyczy Wzoru umowy -Zal4cznil< nr 6 do SIWZ:

$1 ust. 2: dot. Zadania nr 2: Bardzo prosimy o usunigcie zapisu: ,,stacj4 wody oraz lod6wk4 na odczynniki i

stanowiskietn kotnputerowym" z uwagi na brak ww. wyposa2enia w parametrach granicznych analizatora w

zakresie Zadanranr 2 w Zalaczniku nr 8 do SIWZ.

Ewentualnie prosirny o zatnieszczenie wzoru umowy dla Zadania nr 2"

OdpowiedZ - Zamawiaj4cy zrnodyfikuje zapisy wzoru umowy odpowiednio do kazdego zadania zgodnie z

zaoisami okreSlonvmi w SIWZ

$l ust. 15: Czy Zamawialqcy wyrazi zgodg na doprecyzowanie czasu serwisu poprzez modyfikacjg zapisu na:

,,24 godzin w dni robocze"?

OdpowiedZ zgodnie z zapisarni SIWZ
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$2 ust 6: Zwracamy sig z proSb4 o dopuszczenie zmiany umowy w poniZszej sytuacji:

,,Stt'ony doplszczaj1 zmiang niniejszej umowy w zakresie zmiany stawki VAT w przypadku uzasadnionel przez

producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku mozliwoSci dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT,

zgodnie zzapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyzszeniem ceny jednostlcowej brutto."

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

$5 ust. 1 w zwt4zklu z calym $6: Prosirny o zaktualizowanie podstawy plawnej na ustawg z dnia 10.05.2018 r'. o

ochronie danych osobowych (D2.U.2018 poz. 1000).

OdpowiedZ -Iak, Zamawiaj4cy aktualizuje podstawg prawn4

IL Dotyczy Wzoru umowy -Zalqcznik nr 5 do SIWZ:

Z uwagi na wejScie w zycie nowych przepis6w o ochronie danych osobowych, celem wlaSciwego

zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dol4czenie do urnowy gt6wnej - umowy powierzenia

przelwaruania danych osobowych, Dostgp do danych osobowych przez Wykonawcg moze nast4pii w sytLracji

serwisowania dzierZawionych urzqdzefi, Inzynier serwisu moZe miei w6wczas potencjalnie dostgp do danych

pacjenta.

OdpowiedZ -tak,wz6r umowy w zalqczeniu

Prosimy o odpowiedf na poni2sze pytania dla zadania nr 3:

I. Dolyczy folmularza ofertowego pkt. d - Czy zanawiajqcy poprzez "gwarancje" rozumie gwarancjg udzielon4

na dzier2awiony analizator czy termin wazno6ci dostarczanych odczynnik6w ?

OdpowiedZ - Zamawiaj4cy wykreSla z forrnularza ofefiowego pkt, d)

2. Dotyazy zalEcznika nr 7 do SIWZ "ocena parametr6w

dolqczenia do ofefty zal1cznika nr 7 dla zadania nr 3, je2eli

oceny ofert w tym zadaniu?

OdpowiedZ - tak

technicznych" - Czy Zanawiq4cy odst4pi od

pararnetry techniczne nie s4 jednyrr z l<ryteri6w
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3 " Dotyczy zal4czoik nr 8 pkt. 6 -Czy ZamawiajEcy pod pojgciem "butelki nietluk4ce" wymaga zaoferowania

podlo2y w do posiew6w w butelkach wykonanych zlworzywa sztucznego ?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pytania do umowy: 4. $1 ust. 14 - Czy Zamawial4cy wyra2a zgodg na modyfikacjg postanowienia umownego

na: ,,W oklesie dzieftawy Wykonawca bgdzie zapewnial serwis analizatora przez okres tt'wania ulnowy

uwzglgdniaj4cy koszty napraw, wynriany podzespol6w, okresowych plzegl4d6w serwisowych, z wyj4tkiem

uszkodzef wyniklych z wadliwej eksploatacji urzqdzenia, kiedy to koszt naprawy poniesie Zamawiaj4cy.

ZamawiajEcy traci uprawnienia wynikaj4ce z uslug serwisowych Swiadczonych przez Wykonawcg zgodnie z

ul11ow4, w przypadku dokonania napraw, przer6bek lub modyfikacji przedrniot dzier2awy przez osoby

nieupowaZniote. Zamawiajqcy noLe utracii ww. uprawnienia r6wnie2 w6wczas, jeSli Wykonawca (ego

upowazniony przedstawiciel, serwisant) stwierdzi, 2e Zamawiaj4cy korzysta z akcesori6w innych ni2 zalecanych

przez Wykonawcg lub korzysta z odczynnik6w innych ni2 dostarczane przez Wykonawcg, co wplywa

negatywnie na jakoSi pracy przedmiotu dzierzawy lub stan przedmiotu dzierlawy; w takiej sytuacji Wykonawca

zob ow i4zany j est pr zekaza( Zamaw iaj qcem u swoj 4 decyzj g niezwlo cznie. " ?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

5. $i ust. 15 - Czy Zamawiajycy wyrala zgodg na rnodyfikacjg postanowienia umownego na: ,,Naplawy

selwisowe Wykonawca bgdzie wykonywal w ci4gu 24 godzin w dni robocze od momentu zgloszenia awarii. W

lazie naprawy trwaj4cej ponad termin okreSlony w niniejszyn ustgpie, a w plzypadku badan pilnych- powy|ej 2

godzin - dotyczy zadania 1, Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia i pokrycia koszt6w badah w

naj blizszyrn labolatorinm. " ?

OdpowiedZ - zgodnie z zaprsami SIW Z

6. $1 ust. 16 - Czy Zamawtal1cy wy'alazgodqna modyfikacjg postanowienia umownego na: ,,Wykonawca

zapewnia bezpoSredni kontakt zin|ynierem serwisu w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 oraz catodobowo

przez caly rok za poSrednictwem emaila: .............."?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

7. $2 ust. 11 - Czy Zamawiajqcy wyrazazgodgna modyfikacjg postanowienia umownego na: ,,PlatnoSi zostanie

dol<onana przelewem w PLN o numel'zekonto Wykonawcy

plowadzonym
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zam6wienia. Zmiana numeru rachunku, na ktdry ma byi przekazane wynagrodzenie Wykonawcy wymaga

formy Aneksu do mniejszej umowy."?

OdpowiedZ - tak

8. $3 ust. 1 - Czy Zamawiajqcy wyrala zgodg na modyfikacjg postanowienia umownego na: ,,Realizacja dostaw

towar6w odbywa sig wedlug zam6wief Zamawiaj4cego, zlo2onych przez osobg uprawnion4 pisemnie w tyrn

poczty elektroniczn4, okreSlaj4cych iloS6 i asortyment zarn6wionego towaru. Minimalne dane niezbgdne do

prawidlowego zam6wienia odczynnik6w to: nazwa i adres Zamawiajqcego, nazwa handlowa i numer

katalogowy zamawianych produl<t6w, iloS6, cena lub wskazanie wlaSciwej umowy handlowej, miejsce dostawy

oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materialu kontrolnego, niezbgdn4 informacj4 jest r6wnie2 numel'

zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zam6wienia biegnie od momentu

jego skutecznego dotarcia do wykonawcy."? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najblizszym azasie

zrezygnowa(, z u2ytkowania fal<su jako Srodka komunikacji" W bezpieczeirstwie o poprawienie i sprawne

odbieranie korespondencli przez caly okres trwania umowy, zwracamy si9 z proSb4 o modyfil<acjg powyzszego

postanowienia.

Odpowiedl - tak

9. $3 ust 2 - Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na modyfikacjg zapisu: "Termin realizacji dostawy wynosi do 4 dni

roboczych, z wyl4czenien zadania nr 3 dla kt6rego termin realizacji dostawy wynosi

(rozurniane jako dni od pn - pt zwyl1czeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zam6wienia?

OdpowiedZ - tak

10. $4 ust. 1 lit. b - Czy Zamawiajqcy wyraLa zgodg na obni2enie wysokoSci kary umownej do 1o/o? I 1. g4 ust. I

lit. c - Czy Zamawiaj1cy wyruZa zgodg na modyfikacjg postanowienia umownego na: ,,w wysokoSci 5 %
nriesigcznej waftoSci dzierlawy, zakaldy rozpoczgly dziefi zwloki w naprawie aparatu lub usunigciu usterki,

liczyc od 3 dnia od zawiadomienia Wykonawcy kara umowna nie zostanie naliczona w plzypadku pokrycia

przez Wykonawcg koszt6w wykonywaniabadai nazewnqtrz albo dostalczenia aparatu zastQpazego, zgodnie z

par, I ust.16."?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pytania do czgSci 4 - l<oagulologia
7 . Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodE na analizator z r 2075, po szczeg6lowyrn przeglq dzie technicznym, obj gty
pelna gwalancj 4 serwisow4?
OdpowiedZ - Zgodnie z SIW Z

2. Czy poprzez czytnik kod6w wewngtrzny Zamawiaj4cy rozumie czytnik call<owicie automatyczny, nie
wymagaj 4cy indywidualnego, manualnego skanowania wkladanych na poklad material6w?
OdpowiedZ - TAK

3. Czy kalkulacja iloSci potrzebnych odczynnik6w powinna uwzglgdniai ich ci4gte przechowywanie na
pokladzie w oryginalnych fiolkach 24hlldni w tyg. (bez koniecznoSci przelewania do mniejszych pojemnik6w,
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nakladania kapturk6w zabezpieczaj4cych przed parowaniem, czy przechowywania odczynnik6w w lod6wce czy
zamr aLar ce rnigdzy b ad aniami) ?

OdpowiedZ - I(alkulacja musi uwzglgdniai pracg ciqglq analizatora:24godziny przez7 dni w tygodniu

4. Czy dostarczone odczynniki powinny byi oryginalnymi odczynnikami producenta analizatora?
OdpowiedZ - Zgodnie zSIWZ

Informujemy,2e zgodnre z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia29 styczda 2004 roku Prawo Zam6wief

Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiaj4cego zostalo rozestrane do wszystkich

wykonawc6w, ht6rym przekazano SIWZ.

Zamawtaj4cy

DY
Samodzie

Zaklad

n8r

licznego.
rowotneJ

redlcaCh



Umowa powierzenia p rzetw arzania da nych osobowych
Zawarta w dniu roku (dalej: Umowa)

pomigdzy
z siedzlbat, ul. , REGON: , NIP: , wpisanym do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzone1o przez S4d w , pod
numerem I(RS , zwanym dalej Administratorem,
reprezentowany m przez:

A

z siedzib1 w ul. REGON: , NIP: , wpisanym do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez
S4d w , pod numerem KRS ... ..... zwalq dalej Procesorem,
reprezentowan4przez:

I-1czue zw any ch,, Stro n a m i"
Maj4c na uwadze,2e:

a) w dniu ."...... Strony zawarly umowQ ,...... (zwan4 dalej,,Urnow4
gl6wn4"), kt6rej przedmiotern jest

uslugi Swiadczone przez Procesora w ramach Umowy gl6wnej s4 zwi4zane z wykonywaniem przez
Procesora operacji na danych osobowych w imieniu Administratora,

Administratot, jako administrator danych osobowych jest obowi4zany zapewniQiLprzetwarzanieprzez
Procesora danych osobowych w jego imieniu bgdzie odbywaio sig zgodnie z art. 28 ust. 3

rozporz4dzenia Parlamentu Eulopejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia2016 r. w sprawie
octu'ony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozpovqdzenie o ochronie
danych),

Strony postanowily zawrzet umowg o nastgpuj4cej treSci:

$1
Definicje

ULyIe w umowie okreSlenia bgd4 mialy nastgpujqce znaczenie:
1) Rozporz4dzenie (UE) 2016/679 - oznacza rozporzqdzenie Parlarnentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia25 rraja 2018 r. w sprawie ochrony os6b frzycznych w zwi4zku zp(zelwatzaniem danych osobowych i w
splawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne 'rozpot-zqdzenie o
ochronie danych);
2) Umowa gl6wna - oznacza zawart4 przez Strony umowg o Swiadczenie uslug z dnia ...

3) Uslugi * oznaczalq uslugi serwisowe wyrob6w medycznych uZywanych przez Administratora, wykonywane
w zakresie lconiecznym do wykonania Umowy gl6wnej;

4) administrator - oznacza osobg fizyczn4 lub prawn4, organ publiczny, jednostkg lub inny podmiot, kt6r'y
samodzielnie lub wsp6lnie zinnymi ustala cele i sposoby przetwarzatia danych osobowych;

5) dane osobowe - ozl"ncza dane w rozumieniu art. 4 pkt l) Rozporzqdzenia (UE) 2016/619, tj. wszelkie
informacje dolyczqce zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

6) naruszenie ochrony Danych Osobowych - ozraaza naruszenie bezpieczefstwa prowadz4ce do
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfil<owania, nieuprawnionego
ujawnienia lub nieuprawnionego dostgpu do Danych Osobowych przesylanych, przechowywanych lub w inny
sp o s 6b pr zelw ar zany ch ;

7) organ nadzorczy - oznaczaniezale2ty organ publiczny ustanowiony przezpahstwo czlonl<owskie zgodnie z
ar1. 51 Rozporz1dzenia (UE) 20161679;

8) przetwarzanie - ozfiacza operacjg lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach
danych osobowych w spos6b zautomatyzowany lub niezautomatyzowarTy, tak4 jak zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porz4dl<owanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegl4danie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przestranie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostgpnianie,
dopasowywanie lub l4czenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

b)

c)



9) podmiot przetwarzaj4cy - oznacza osobg frzyczn4lub prawn4, organ publiczny, jednostkg lub inny podrriot,
kt6ry przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

10) paristwo trzecie - oz\acza paflstwo nienalez4ce do Europejskiego Obszalu Gospodarczego

s2
Przedmiot umowy

Przedrniotem niniejszej umowy jest okreSlenie zasad przelwaruania oraz zabezpieczania danych osobowych,
kt6re Procesor przetwarza w irnieniu Administratora.

s3
Dane osobowe przetwarzane przez Procesora w imieniu Administratora

1. Administrator jako administrator, dzialaj4c na podstawie art.28 ust. 3 Rozporz4dzenia (UE) 20\61679,
powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych medycznych pacjent6w Administlatola (dalej, jako ,,Dane
Osobowe") na potrzeby Swiadczenia Uslug, do kt6rych realizacji Procesor zobowi4zal sig w Umowie gl6wnej.
2. Procesor, jako podmiot przetwarzaj4cy plzyjmuje Dane Osobowe do przelwarzania i zobowi4zuje sig je
przelwarza( w imieniu Administratorana zasadach okreSlonych w niniejszej umowie.
3. Na powierzone Zleceniobiorcy Dane Osobowe skladaj4 sig nastgpujqce typy danych w szczeg6lnoSci

a. Dane o stanie zdrowia
b. Dane kontaktowe
4. Procesor jest uprawniony do wykonywania na Danych
niezautotn atyzowanych op eracj i pr zetw eir zania uzas adnionych
obejmowad m.in.: zbieranie, uttwalanie, organizowanie,
alchiwizowanie, modyfikowanie, pobieranie, kopiowanie,
usuwanie lub niszczenie.

Osobowych wszelkich zautomatyzowanych lub
i niezbgdnych dla realizacji Uslug, kt6re mog4

porz4dkowanie, aktualizacjg, przechowywanie,
przegl4danie, wykorzystywanie, udostgpnianie,

4. Pr'ocesor jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych wyl1cznie w celach zwiEzanychzrealizacjq
Uslug Swiadczonych Administratora na podstawie Umowy gl6wnej.

5. Administrator o$wiadcza, 2e spelnil wszelkie warunki legalnoSci przetwarzania Danych Osobowych.

6. Administrator powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie Danych Osobowych w jego imieniu przez okres
obowi4zywania niniej szej umowy.

7. W celu zapewnienia prawidlowej realizacji niniejszej umowy Strony ponizej wyznaczajq osoby wlaSciwe do

kontaktu w splawach zwiqzanych z wykonaniem tej umowy, po jednej osobie z kaldej ze Stron oraz ich
zastgpc6w w przypadku nieobecnodci (Rekomendowane jest wskazanie ponizej tqkich os6b z wskazanient ich
imienia, nqzwiska oraz danych kontaktowych w celu zapewnienia kontroli nad komunikacjq pomigdzy stronami
w sprawach zwiqzanych z ochronq danych np. dotyczqcq zglaszania nqruszefi ochrony danych):
a. Osoby kontaktowe po stronie Administratora

l. ... . .. ... .... - jako gl6wna osoba kontaktowa
2....... .......-jakoosobazastgpuj4ca
b. Osoby kontaktowe po stronie Procesora
I . ...... ... ......- jako gl6wne osoby kontaktowe
2. ...... -jako osobazastgpuj4ca

s4
Da lsze powierzenie przetw arzania danych

l. Procesor jest uprawniony do korzystania z uslug innego podmiotu przelwarzaj4cego w trakcie realizacji
przetwarzatia Danych Osobowych na podstawie niniejszej umowy, pod warunkiem poinformowania
Administratora o kaadym planowanym dalszym powierzeniu przelwarzanta Danych Osobowych otaz o

wszelkich zamierzonych zmianach dotycz4cych takich innych podmiot6w przetwarzajqcych, w szczeg6lnoSci o

zast4pieniu dotychczasowego podmiotu przetwarzaj4cego przez innego uslugodawca lub o rezygnacji z uslug
innego podmiotu przetwaruajqcego) oraz z zastrzeLeniem ust. 2.

2. Administrator jest uprawniony do wyrazenia splzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania Danych
Osobowych uslugodawcy wskazanemu przez Procesora w terminie 7 dni od otrzymania od Zleceniobiorcy
informacji o planowanym dalszym powierzeniu ich przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzaj4cemu lub o

zast4pieniu dotychczasowego podmiotu przelwarzaj4cego przez innego uslugodawca. W przypadkt zlohenia



sprzeoiwu ptzez Zleceniodawcg dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Procesora
p o d miotow i obj gtemu sprzec iwem j est niedopus zc,zalne,

3. Procesor jest zobowi4zaty zapewti(,, i2 inny podmiot przetwarzaj4cy, z kt6rego uslug zamierza l<orzysta(
ptzy przetwarzaniu Danych Osobowych daje wystarczajqce gwarancje wdro2enia odpowiednich Srodk6w
technicznych i orgarizacyjnych, by przetwarzatie spelnialo wymogi Rozporz4dzenia (UE) 20161679 i chronilo
prawa os6b, kt6rych dane dotyczq.

4. Dalsze powierzenie czynnoSci przelwarzania innemu podmiotowi przetwarzajqcemu, o kt6rym mowa w $ 4
ust. 1, jest mozliwe jedynie pod warunkien nalohenia przez Procesora na ten inny podmiot przetwarzaj4cy na
mocy umowy tych samych obowi4zk6w ochrony danych, jakie spoczywaj4 na Zleceniobiorcy w ramach
niniejszej umowy, w szczeg6lno6ci obowiqzku wdrozenia odpowiednich Srodk6w technicznych i
organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadalo 'vvymogom an. 32 Rozporzqdzenia (UE) 20161679.

5. W przypadku, gdy powierzenie przetwarzania Danych Osobowych innemu podrniotowi przetwarzajqcemu
plzez Procesorawi42e sig z transferem tych danych do pahstwa trzeciego, kt6re nie zapewnia odpowiedniego
poziomu ochrony danych osobowych na swoim terytorium i jednoczeSnie brak jest innych podstaw
umoZlwiaj4cych transfer Danych Osobowych do tego pafstwa Irzeciego, Administrator podpisze z podmiotern
przelwarzajqcymzlokalizowanym w takim paristwie Irzecim umowg zawierajqc4:
a. ,,Standardowe Klauzule Umowne" przyjgte na mocy Decyzji I(omisji 201018118U z dnia 5 lutego 2010 r. w
spt'awie przel<azywania danych osobowych z kraj6w Unii Europejskiej do procesor6w zpanstw trzecich,bqdi

b" ,,Standardowe I(lauzule Ochrony Danych" przyjgte zgodnie z art. 46 ust. 2 lit c i d Rozporz4dzenia (tJE)
2016t679,

lub upowazni na piSmie Procesora do podpisania wyzej wskazanej umowy w jego imieniu. Zawarcie tal<iej
umowy z podmiotem przetwarzaj1cym zlokalizowanym w paristwie trzecitn trprawnia Procesora do korzystania
z uslug tego podmiotlprzetwarzajqcego przy przetwarzaniu Danych Osobowych.
7. Umowa, wskazana w ust" 6 i ust. 7 powyZej zawieranajest w formie pisemnej. Wym6g pisemnoSci ulnowy
spelnia umowa zawafia w formie elektronicznej.

8. Procesol ponosi wobec Administratora pelnq odpowiedzialnoS( za niewywiqzanie sig innego podmiotu
przelwarzaiqcego, kt6remu powierzyl przetwarzarie Danych Osobowych, ze spoczywaj4cych na nim
obowi4zl<6w ochrony danych. W takim przypadku Administrator ma pl'awo Zqdat zaprzestania l<orzystania przez
Procesora z uslug tego podmiotu w procesie przetwarzanta Danych Osobowych,

ss
Obowiqzhi Zleceniobiorcy

1. Procesor jest obowi4zany przetwarzat Dane Osobowe wylqcznie na udokumentowane polecenie
Administratora, co dotyczy teL przekazywania danych osobowych do paristwa Irzeciego lub organizacji
rnigdzynarodowej, przy czym za udokurnentowane polecenie Administratora uwaaa sig polecenia przel<azywane
drog4 elektroniczn4 lub na piSmie. Powylszy obowi4zek nie dotyczy sytuacji, gdy wyrnog przetwa-:zania
Danych Osobowych naklada na Procesora prawo Unii Europejskiej lub prawo lub prawo kraju jego siedziby. W
takirn przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania Procesor poinformuje Zleceniodawca o tym obowi4zku
prawnym, o ile prawo to nie zabraniaudzielaniatakiej informacji zuwagi na wailny interes publiczny.

2. Procesor jest odpowiedzia\ny za ochrong powierzonych mu do przelwat'zania Danych Osobowych.

3. Pt'ocesor podejmuje wszelkie Srodki wymagane na mocy art. 32 Rozporz4dzenia (UE) 20161619 w celu
zapewnienia bezpieczefi stwa Danych Osobowych,

4. Pt'ocesor zapewnia, by osoby upowaZnione przezniego do przelwarzania danych osobowych zobowi4zaly sig
do zachowania tajemnicy Danych Osobowych i Srodk6w ich zabezpieczenia zarowno w okresie obowi4zywania
niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiEzaniu.

5. Procesor przestrzega warunk6w korzystania z uslug innego podmiotu przetwarzajqcego, o kt6rych lnowa w S

4 niniejszej umowy.

6. Na Z4danie Adrninistratora, Procesor poinfolmuje Zleceniodawcg o lokalizacji przetwarzania Danych
Osobowych przez Procesora oraz inne podmioty przetwarzaj4ce, o kt6rych mowa w $ 4 niniejszej urnowy.



7'.Procesor, bior4c pod,uwag9 charakter przetwarzania, jest obowiqzany w miarg mozliwoSci pomaga6
Adminjstrato ra poprzez odpowiednie srodki techniczne i organi zacyjne wywi4za( sig z obowi4zku odpowiadaniana 2qdania osoby, kt6rej dane dotycza,, w zakresie wyLony*unla ;ei piaw otreslonych w rozdziale III
Rozporz1dzenia (UE) 20161619, w szczeg6lnoSci pro
wszelkich otrzymanych pytaniach lub L4daniach os6b
P rzekazanie przez Procesora
terminie 3 dni od otrzymani
samodzielnego - w szczegol
podejmowania dzialan w zwiq

8' Procesor, uwzglgdniaj4c charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, polraga Administratola
wywi4zac sig z obowi4zk6w okreslonych w aft. 32-36 Rozporz4dienia (uE) 2016/6i9.

ll' Procesor niezwlocznie poinfolmuje Zleceniodawca o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczeg6lnoSci
administracyjnym lub s4dowym, dotycz4cym przetwarzania Danych osobowych pi""t procesora, ojakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotycz4cym pl'zetwarzania Danych osobowych,
skierowanej do Zleceniobiorcy, a takle o wszelkich czynnoSciach kontrolnych podjgtych wobec niego przez
ot'gan nadzotczy oraz o wynikach takiej kontroli, jezeli jej zakresem oU.lgto- lane osobo*. po,i,i.i"on.
Z leceniobiorcy na podstawie niniej szej umowy,

12. Procesor po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych jest zobowi4zany bez zbgdnej zwloki
zglosii je Administratora wskazuj4c w zgloszeniu:
a. charakter natuszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarg mozliwoSci wskazywai kategorie i
przybli2onl liczbg os6b, kt6rych dane dotyczq, orazkategorie iprzyblizon4 liczbg wpis6w Danych osobowych,
kt6rych doty czy naru szenie ;

b. opis moZliwych konsekwencji naruszenja ochrony Danych Osobowych;

c' opis Srodk6w zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zaradzenia naruszeniu ochr.ony
Danych osobowych, w tym opis dzialaf podjgtych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnycil
skutk6w naruszenia.

$6
Prawo audytu

1, Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych osobowych w zakresie
niniejszej Umowy w celu zweryfikowania, czy Procesor spetnia obowi4zki okrestone w $ 5 niniejszej umowy.

2. strony ustalaj4 nastgpuj4ce zasady prowadzenia audytu, o kt6rym lnowa w ust, 1 powyzej:
a. Audyt mo informacji d,olyczqcychprzetwaruanru p rzetwarzania danylh w
trakcie dni ro
godzinach od fili:il"i.",'^"J;"tlj:J] J
rnail: krzysztof.gabrylewski@roche.com o terminie audytu i jego zakresie, co najrnniej na 14 dni przed
rozpoczgciem audytu.

b. Administrator prowadzi audyt osobi6cie lub za poSrednictwe m niezale2nych audytor6w zewngtrzrrych, kt6rzy
zostali upowaZnieniu przez Administratora do przeprowadzeniaaudytu w jego imieniu.



3. CzynnoSci kontrolne prowadzone w toku audytu, o kt6rych mowa w $ 6 ust. 2 |it. a, mog4 polegai w
szczeg6lnoSci na sporz4dzaniu:
a. notatek zprzeprowadzonych czynnoSci (w szczegdlnoSci notatek z odebranych wyjaSnieri i przeprowadzonych
oglgdzin),

b. kopii dokument6w dotyczqcych przetwarzania Danych Osobowych,

c. wydruk6w Danych Osobowych z system6w informatycznych,

d. wydruk6w kopii obraz6w wySwietlanych na ekranach urz4dzen wchodzqcych w sklad system6w
info rnratyczny ch wykolzystywanych d o pt zetw ar zania Dany ch O s ob owych,

e. kopii zapis6w rejestr6w system6w informatycznych,

f. zapis6w konfiguracji technicznych Srodk6w zabezpieczen system6w informatycznych, w kt6rych odbywa sig
przetw arzanre Danych Osobowych.
4. Administrator dostarcza Zleceniobiorcy kopig rapoftu zprzeprowadzonego audytu, W przypadku stwierdzenia
w tol<u audytu niezgodnoSci dzialafi Zleceniobiorcy z niniejsz4 umow4 lub przepisami o ochronie danych
osobowych, do l<t6rych stosowania Procesor jest obowiEzany, Procesor niezwlocznie zapewni zgodnoSi
przetwarzania Danych Osobowych z postanowieniami umowy lub przepisami, kt6rych naruszenie stwierdzono
w rapolcie zaudytu.

s7
OdpowiedzialnoS6 Stron

l. Procesor odpowiada zaszkody,jakie powstan4 u Administratora lub os6b trzecich w wyniku niezgodnego z
nin i ej sz4 umow4 pr zetw ar zania pr zez Pro cesora D anych Oso b owych.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Plocesora niniejszej umowy, Plocesor
zob ow iyzuj e s i9 do zaplaty o dszkodow an ia na zasadach o 96 lnych.

s8
Postanowienia kor{cowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta:na czas obowi4zywania Umowy gl6wnej.

2. Wypowiedzenie Umowy gl6wnej skutkuje r6wnoczesnym wypowiedzeniemniniejszej ulnowy.

3. W przypadku, gdy wyniki audytu, o kt6rym mowa w $ 6 niniejszej umowy lub kontroli przeprowadzonej
przez organ nadzoru u Zleceniobiorcy lub innego podmiotu przetwarzajqcego, kt6remu Pt'ocesor powierzyl
przetwarzanie Danych Osobowych wykal1, iz Procesor w spos6b zawiniony naruszyl postanowienia niniejsze.l
umowy, lub w pl'zypadku nieuwzglgdnienia przez Procesora Z4dania, o kt6rym mowa w $ 4 ust. 7 niniejszej
urlrowy, Administrator jest uprawniony do rozwiqzaniatej umowy ze skutkiern natychmiastowyrn.

4. W przypadkurozwiqzania niniejszej umowy, Procesor zale2nie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca
Adrninistratora powierzone Dane Osobowe, w tym wszelkie noSniki zawieraj1ce Dane Osobowe oraz
niezwlocznie i nieodwracalnie niszczy wszelkie kopie dokument6w i zapis6w na wszelkich noSnikach,
zawierujqcych Dane Osobowe - jesli noSniki te nie podlegaj4 zwrotowi do Administratora, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub plawo kraju siedziby Zleceniobiorcy nakaatjE Zleceniobiorcy dalsze przechowywanie Danych
Osobowych. W takim przypadku za przelwarzanie w/w danych po rczwi1zaniu niniejszej umowy Procesol
odpowi ada j ak administrator..
5. Plocesor jest obowi4zany niezwlocznie wykonac obowi4zek, o kt6rym mowa w ust.4 powy2ej, nie p6Zniej
jednak niz w terminie 14 dni od rozwiqzania niniejszej umowy, jak r6wnieZ poinformowai o tym Zleceniodawcg
na piSrnie w terminie 3 dni od jego wyl<onania.

6. Wszell<ie zmiany lub uzupelnienia w niniejszej umowie wymagaj4 zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznoSci.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejsz4 umow? maj4 zastosowanie przepisy I(odeksu Cywilnego oraz
Rozporz4dzen i a (UE) 20 1 6 I 67 9 .

8. Wszefkie spory wynikle ze stosunku prawnego objgtego niniejszq umow? rozpatrywane bgd4 przez sqd
wlaSciwy dla siedziby Adrninistratora.

9, Urnowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla kaZdej ze Stron.

Administrator Procesor


